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نطولا روغث  ىلع  طبارملا  دهاجملا  ملاعلا  ..ناير  رازن  ديهشلا  ريرقت :

ملاعلا سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاـيتغال  ةرـشع  ةـعبارلا  ىركذـلا  مويلا  قفاوت 
ملاعلاو فقاوملاو ، راودألا  نم  ريثكلا  بحاص  يـسايسلا  وهف  تاملكلا ، هفـصت  نأ  نكمي  يذـلا ال  ناـير ، رازن  دـهاجملا 
انبعـش نع  اعفادم  يلايللا  رهـس  يذلا  دهاجملا  وهو  فيلأتلاو ، ةـباطخلاو  ميلعتلاو  ملعلا  يف  هرمع  ّينـس  رخـس  يذـلا 

.نيطبارملاو نيدهاجملا  نيب  لوجيو  لوصي  ةزغ ، عاطق  دودح  ىلع  ًاطبارم  هضرأو ،
ةأشنلاو داليملا 

ءاضق اـيلعن "  " ةدـلب نم  ًاـئجال  اـيلابج  ميخم  يف  ماع 1959  سرام  نم  سداـسلا  يف  ناـير  رازن  دـهاجملا  ملاـعلا  دـلو 
ً.ابيطخو ًامامإ  هيف  ناك  يذلا  ةزغ  عاطق  لامش  نيدشارلا  ءافلخلا  دجسم  باحر  يف  ًاعرعرتم  نالقسع ،

ذملتتو ماع 1982 ، ضايرلا  يف  ةيمالـسإلا  دوعـس  نب  دـمحم  مامإلا  ةـعماج  نم  نيدـلا  لوصأ  سويرولاكب  ىلع  لـصح 
يف ةعيرشلا  ةيلك  نم  ريتسجاملا  ةجرد  لان  امك  نيربج ، نب  خيشلاو  كاربلا ، نمحرلا  دبع  خيشلاك  زاجحلا  خياشم  ىلع 
نآرقلا ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةـجرد  لمكأ  مث  ماع 1990 ، فيرـشلا  ثيدحلا  صـصخت  يف  نامع ، يف  ةيندرألا  ةعماجلا 

دعب هاروتكدلاو  ريتسجاملا  لئاسر  نم  ديدعلا  ىلع  فرشأو  ملعلا ، ةريسم  لصاوو  ماع 1994م ، نادوسلا  يف  ميركلا 
.فيرشلا ثيدحلا  يف  ةيذاتسألا  ةجرد  ىلع  لصح  نأ 

ديرف جذومن 
هتكراشم مدعل  ةلوبقملا  راذعألا  نابـسحلاب  انذخأ  ام  اذإ  ارهبم  ارمأ  ةـمواقملاو  داهجلاب  ناير  رازن  ديهـشلا  مامتها  ناك 
ةعجارمو بتكلا ، فيلأتو  ملعلا  عمجب  ةـمهم  تالاغـشناو  ةـنمزم ، ضارمأ  نم  يناعي  لـجر  وهف  ةـمواقملا ، لاـمعأ  يف 

.يعرشلا ملعلا  باحصأو  هبالطل  ملعلا  لقنو  ثاحبألا ، ةباتكو  تاساردلا ،
، هتسراممو داهجلل  ريظنتلا  نيب  عمج  يذلا  ةودقلا  ملاعلل  يلاحلا ، انرـصع  يف  اديرف  اجذومن  مدق  ديهـشلا  روتكدلا  نكل 

ةريـسملا يف  قراـف  رودـل  هميدـقت  نع  الـضف  ةـيميداكألا ، هتاـمازتلاو  ةيـسايسلاو  ةـيعامتجالا  هتاـيلوؤسم  نيب  نزاوو 
.ةيداهجلا

هّحلسو ميهاربإ  هلجن  زهج  نيح  اهزربأ  ناك  ةعونتمو ، ةريثك  ةيداهج  تاطحم  ناير  رازن  ديهشلا  روتكدلا  ةريس  تلمشو 
دودح ىلع  لالتحالا  دونج  دـض  ةـيعون  ةـيلوطب  ةيداهـشتسا  ةـيلمع  ذـيفنتب  هتبغر  ىلع  قفاوو  يـصخشلا ، هباسح  ىلع 

.ةزغ عاطق 
ةبصتغم نابعـش  هللا  دبعو  ناير  رازن  ميهاربإ  نايداهـشتسالا  محتقا  ربوتكأ 2001 ، نم  يناثلا  ءاـثالثلا  موي  حابـص  يفو 
نكمتو ه ، ينطوتـسمو لالتحالا  تاوق  عم  اكبتـشاو  ةزغ ، عاـطق  لامـش  يـضارأ  ىلع  ةـماقم  تناـك  يتلا  يانـس  يليإ 

.ودعلا فارتعا  بسح  نيرخآ  ةباصإو 15  دونج  لتق 3  نم  نايداهشتسالا 
تاحايتجالا دصو  طابرلا 

مهممه ذحـشو  مهمئازع  ةيوقتل  نيدهاجملاب  فاط  ىتح  ثبل  ام  لب  اديهـش ، هلجن  ميدـقتب  ناير  رازن  روتكدـلا  فتكي  مل 
.ةزغ عاطق  يف  ةمواقملاو  داهجلل  ةنوقيأ  تاب  ىتح  ةرركتملا ، ةينويهصلا  تاءادتعالا  دصو  طابرلا  مهتكراشمو 

نم ةـعومجم  هـطيحتو  هحالـس ، ـالماح  ةيركـسعلا ، هـتزب  ايدـترم  دـهاجملا  ملاـعلا  ةروـصب  ظـفتحت  ةركاذـلا  لازت  ـالو 
مايأ ةكرعم  لالخ  ماع 2004  ايلابج  ميخمل  ينويهصلا  ودعلا  ماحتقا   ةلواحمل  نودصتي  لئاصفلا ، فلتخم  نم  نيمواقملا 

.بضغلا
قرـش ةلغوتملا  لالتحالا  تاوقلا  نم  راتمأ  دعب  ىلع  اهقلطأ  يتلا  يدحتلا  تاملكب  ةينيطـسلفلا  ةركاذلا  ظفتحت  كلذكو 

نل ينعي  انركـسعم  اولخدي  نل  داح " يـسامح  توصب  الئاق  ميخملا ، ماـحتقال  تيمتـست  تناـك  يتلاو  اـيلابج  ميخم 
". انركسعم اولخدي 

برقأ يف  زكرمتلا  ىلع  رارـصإلاو  ةزغ ، عاـطق  لامـشل  ةيقرــشلا  روـغثلا  ىلع  طاـبرلا  يف  ةـكراشملا  ىلع  صرحو 
وهو هيف  ودعلا  ىـشخت  ناكم  يف  ثوكملا  وه  طبارلا  نأب  هناوخإ  ريكذت  نع  فقوتي  امو  ةروطخ ، اهدشأو  ودعلل  طاقنلا 

.كاشخي
مهيف ذحشيو   ، مهيف بطخي  مواقملا ، لمعلا  لئاصف  لـك  نم  ًـاليل  نيطبارملا  ىلع  تـالوجلا  ريثك  ناـير  ديهـشلا  ناـكو 

مهركذـيو مهمركيو  مهعم ، رماستي  قيرطلا ، تاذ  ىلع  لاز  امو  اديهـش  هدـلو  ّمدـق  ملاعل  اـجذومن  مهل  مدـقيو  ممهلا ،
.ميظعلا مهرودب 
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نيدهاجملا حيلست 
حالـسلا رفوي  ام  اريثك  ناكو  مهتاـبلط ، ةـيبلت  ىلع  هصرحو  نيدـهاجملا  عم  همرك  ناـير  رازن  ملاـعلا  ديهـشلا  نع  فرع 

.مهلاومأب داهجلا  ىلع  مهثحي  نيعربتم  قيرط  نع  وأ  يصخشلا  هلام  نم  امإ  دهاجملل  داتعلاو 
سسأ كلذل  اًماع ،  60 لا ـ هزواجت  مغر  ىتح  هداهج  لصاو  يذلا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلاب  دـهاجملا  ملاعلا  ىدـتقا 
هذـه تـلاز  اـمو  ـ65 ، لا مهــضعب  راـمعأ  تزواـجت  يذـلا  نـسلا  راـبك  نـم  مـهعيمج  روـغثلا  ىلع  ةـطبارم  تاـعومجم 

.ةزغ عاطق  روغث  ىلع  طبارت  ةدهاجملا  تاعومجملا 
ةديدج ةلداعم 

لالخ نم  مهيوذو ، نيدـهاجملل  ًاباقع  لالتحالا  اهجهتنا  يتلا  لزاـنملا  مدـهل  ةداـضم  ةـلداعمل  ناـير  رازن  خيـشلا  سـسأ 
داشتحالاب لالتحالل  ٍدحت  ةلمح  هناوخإ  عم  داق  ناير  روتكدلا  نكل  اهريمدتو ، ناريطلاب  اهفـصق  مث  لزانملا  ءالخإب  ريذحتلا 

يف تويبلا  تارـشع  ةيامح  يف  ةلداعملا  هذه  تحجنو  اهفـصق ، نود  ةلوليحلل  فصقلاب  ةددهملا  لزانملا  حطـسأ  قوف 
. تاهجاوم ةدع  لالخ  ةزغ  عاطق 

لالتحالا تاوق  تدده  ماع 2009-2008 ، ةزغ  عاطق  ىلع  يجمهلا  ينويهـصلا  ناودعلا  ءدب  عمو  ناقرفلا  ةكرعم  لالخو 
يتـلا ةـمواقملا  هراـكفأل  ءادـف  تومي  نأ  رـصأو  هنم ، جرخي  نأ  ىبأ  هنكل  هلزنم ، فـصقب  ناـير  رازن  دـهاجملا  روتكدـلا 

. تضم يتلا  نينسلا  لالخ  اهخسر 
رّجُهن نل  اننأ  دـحتو ، دومـص  ةـلاسر  يف  رياني ، نم  لوـألا  خـيراتب  لزنملا  حطـس  هؤاـنبأو  هتاـجوزو  رازن  خيـشلا  ىلتعاو 
تفصقف ءاسنلاو ، لافطألل  هبأت  ملو  رسُكت ؛ نأ  لزانملا  ريمدت  ةسايسل  درت  مل  ةينويهـصلا  ةيمارجإلا  ةلآلا  نكل  نيترم ،

دحأ نم  ةـنوكملا  هتلئاع  دارفأ  عيمجو  عبرألا  هتاـجوز  هعم  دهـشتساو  ناـير ، رازن  ملاـعلا  داهـشتسا  ىلإ  ىدأ  اـم  هلزنم ،
لفاح لجس  يه  ءاسنلاو  لافطألا  مهنيب  ءادهشلا  نم  ًاددع  تفلخ  يتلا  ةينويهصلا  ةيمارجإلا  ةرزجملا  هذه  ادرف ، رشع 

.ينيطسلفلا انبعش  دض  ينويهصلا  ناودعلا  مئارج  نم 
ةمواقمو دحتو  هللا ، ليبس  يف  طاـبرو  نيدـهاجملل  زيهجتو  داـهجو  لـمع  اهؤلم  ةاـيح  ناـير  رازن  ديهـشلا  ملاـعلا  متخ 

، ثاحبأو تاساردو  بتكو  تافلؤم  نم  اـيملع  ارثأ  اـكرات  هراـكفأو ، هئداـبمو  هتيب  نود  هللا  لـيبس  يف  توميل  ةـلوطبو ،
.هدعب نم  لايجألا  اهب  يدتقت  َبراجتو  ايلمع  اكولسو 
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